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Χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς των κοπτικών
πλακιδίων σε φθορά.
Η συµπεριφορά των κοπτικών πλακιδίων στην φθορά επηρεάζει άµεσα:
•
•
•
•
•
•

το συνολικό κόστος κατασκευής του κοµµατιού
την ποιότητά του
τον χρόνο παραγωγής του
την συχνότητα αλλαγής του κοπτικού εργαλείου
τις επιλεγόµενες ταχύτητες κοπής
την πρόκληση ζηµιών στο κατεργαζόµενο κοµµάτι και στην εργαλειοµηχανή

Η αστοχία των κοπτικών πλακιδίων κατά κύριο λόγο είναι αποτέλεσµα:
• του φαινοµένου της µικροεκδοράς των (microchipping)
• του φαινοµένου της µακροθραύσεώς των (gross fracture)
• καθώς και του φαινοµένου της πλαστικής παραµορφώσεώς των (plastic deformation)

∆ιαφορετικοί τύποι φθοράς κοπτικών πλακιδίων
Η ταχύτητα κοπής συµβολίζεται µε το γράµµα του λατινικού αλφαβήτου V, ενώ το πάχος
του αποβλήτου µε το γράµµα του λατινικού αλφαβήτου t. Οι διαφορετικοί τύποι φθοράς
κοπτικών πλακιδίων προσδιορίζονται από το γινόµενο Vt0.6 και συνοψίζονται διαγραµµατικά
στα ακόλουθα σχήµατα.

Φθορά κοπτικής ακµής
(Nose wear)
Vt0.6 < 11
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Φθορά προσώπου
πλακιδίου
(Tool face wear)
11 < Vt0.6 < 17

Φθορά επιφανείας
πλακιδίου
(Tool-land wear)
17 < Vt0.6 < 30

Ο συγκεκριµένος τύπος φθοράς ελαττώνει την γωνία ελευθερίας (relief angle) και συνεπώς
αυξάνει την αντίσταση λόγω τριβής.
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Φθορά λόγω δηµιουργίας
κρατήρων
(Cratering)
Vt0.6 > 30

Ο συγκεκριµένος τύπος φθοράς συντελεί στην θραύση των άκρων (tip fracture).

Πλαστική ροή στην ακµή
του πλακιδίου
Vt0.6 >> 30

3

Κριτήρια διάρκειας ζωής των κοπτικών πλακιδίων

increasing cutting speed

wear land

V1

V2
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A2
A1

V3
tool life criteria

cutting time
Η φθορά επιφανείας και το βάθος του κρατήρα προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων ποιότητας,
ασφαλείας κ.λ.π.

Εξίσωση του Taylor

VT n = c
όπου η σταθερά c χαρακτηρίζει εκείνη την ταχύτητα κοπής, η οποία δίδει διάρκεια ζωής
κοπτικού πλακιδίου ενός λεπτού (1 min).
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Γενικευµένη Εξίσωση του Taylor
Η εν λόγω εξίσωση περιλαµβάνει
• το βάθος κοπής
• και την ταχύτητα πρόωσης (feed)

TV 1 nt 1 mb1 l = c'
Θεώρηση Κόστους Κατεργασίας
Από παρατήρηση:
•
•
•

Αν η ταχύτητα κοπής είναι υψηλή, τότε το κόστος λειτουργίας των εργαλειοµηχανών
καθώς και των εργατικών είναι χαµηλό, ενώ το κόστος των κοπτικών πλακιδίων υψηλό.
Αν η ταχύτητα κοπής είναι χαµηλή, τότε το κόστος λειτουργίας των εργαλειοµηχανών
καθώς και των εργατικών είναι υψηλό, ενώ το κόστος των κοπτικών πλακιδίων χαµηλό.
Απαιτείται, συνεπώς, η εύρεση αριθµού βελτίστων συνθηκών λειτουργίας.

Κόστος Κατεργασίας

Total Cost = xTc + xTd + y

Tc
T

Η αλλαγή εργασίας δεν συµπεριλαµβάνεται στην ανωτέρω εξίσωση, επειδή ίσως είναι
ανεξάρτητη της διάρκειας ζωής του κοπτικού πλακιδίου.
Η ελάχιστη ταχύτητα κοπής (V) δίδεται από την ακόλουθη σχέση:

∂ (Total Cost )
=0
∂V
όπου,

xTc , άµεσο κόστος εργατικών και λειτουργίας µηχανών
x , τιµή εργατικών για κατεργασία ανά µονάδα χρόνου
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Tc , χρόνος κατεργασίας

Tc =

πd l
L
=
V 1000Vt

L , ελικοειδής διαδροµή
t , πρόωση (mm/rad)
V , ταχύτητα κοπής (m/min)
l
, αριθµός περιστροφών
t
T
xTd c , αλλαγές κοπτικού πλακιδίου ανά κατεργαζόµενο κοµµάτι
T
T , διάρκεια ζωής κοπτικού πλακιδίου (από Taylor)
T
y c , κόστος κοπτικών πλακιδίων ανά κατεργαζόµενο κοµµάτι
T
y , µέση τιµή κοπτικής ακµής
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